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Srdečne Vás pozývame na

XXVI. Sučiansky jarmok ľudových remesiel,
ukážky výroby zabíjačkových špecialít
spojený s rozsvietením vianočného stromčeka
a príchodom Mikuláša so sladkým prekvapením pre deti

7. decembra 2019 o 10:00 hod. na Nám. SNP
v Sučanoch a v RKD
Akcia je pokračovaním tradičného Sučianskeho jarmoku s bohatým kultúrnym programom, vystúpením hudobných skupín, stánkami ľudových remesiel, výbornými poľovníckymi špecialitami a gulášom. Súčasťou jarmoku je
aj ukážka výroby a predaj zabíjačkových špecialít, ktoré pripraví Poľovnícke združenie Jarolím Sučany v spolupráci s Urbárskou spoločnosťou
Sučany. Príde aj Mikuláš, ktorý rozdá deťom sladkosti a rozsvieti stromček.
Hlavný hosť programu je skupina SČAMBA.
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Vážení spoluobčania,
v živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu a predsa
nás ich príchod prekvapí. Bolestne sa nás dotkla i smutná
a nečakaná správa o náhlom odchode našej drahej kolegyne
Danielky Ligačovej. Ja som ju volal naša Danka – srdce obecného úradu. Každé ráno moje prvé kroky smerovali do jej kancelárie, kde sme sa zvítali a prehodnocovali najdôležitejšie
ekonomické kroky obce. Jedno ráno namiesto nového zvítania nadišiel nám smutný deň rozlúčky. Tým smutnejší, že dlhé
roky žila a statočne pracovala medzi nami a po celý ten čas
sme ju poznali ako dobrú priateľku. Nepoznala únavu, nedbala
na čas, bola ochotná vždy stáť na svojom mieste, vo svojom
dôležitom pracovnom zadelení, aby sa svojou snaživou prácou pričinila o úspešné splnenie našich spoločných predsavzatí a uznesení. Statočná a svedomitá práca, ktorou prispela
k nášmu dielu, bude nám vždy príkladom a povzbudením.
Česť jej pamiatke !
Martin Rybár, starosta obce

Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vás v skratke informoval o najdôležitejších investičných a finančných operáciách obce Sučany. Obecné zastupiteľstvo
v rámci rozpočtového opatrenia schválilo použitie časti zdrojov rezervného fondu, ktoré obec počas roka začala zabezpečovať.

Výmena plynových kotlov v ZŠ SNP Sučany
Počas letných prázdnin sme museli zabezpečiť výmenu plynových kotlov v ZŠ, kde koncom školského roku došlo k havarijnej situácii
a poruche dvoch kotlov s celkovým inštalovaným výkonom 345 kW, ktoré boli vyrobené v roku 1998. Celkové investičné náklady rekonštrukcie predstavujú 115.000 €. Obec požiadala Ministerstvo školstva o finančnú pomoc na odstránenie havarijnej situácie, no žiaľ do
dnešného dňa sme nedostali odpoveď. Z rezervného fondu sme vyčlenili 64.287,24 € na 1. etapu rekonštrukcie plynovej kotolne, kde
sme vymenili plynové zariadenia za nové s vyššou účinnosťou a zabezpečili novú automatickú reguláciu kotolne. V súčasnosti je plynové
zariadenie kotolne pripravené na spustenie do prevádzky.

Zateplenie prepojovacej chodby v MŠ Sučany
Druhou veľkou investíciou bolo zateplenie prepojovacej chodby v MŠ Sučany. Tepelnotechnická obnova vyplynula z dôvodu, že opakovane
nebola dosahovaná požadovaná vnútorná teplota min. +15 C, ktorú stanovuje Vyhláška č. 259/2008. Obnova spočívala vo výmene obvodových stien, vrátane otvorov a v zateplení strešného plášťa. Celkové investičné náklady predstavovali 42.171 €. Zateplenie prepojovacej chodby bolo ukončené 27.9. 2019. V MŠ sme zrealizovali aj napojenie objektov jedálne a škôlky na verejnú kanalizáciu. Potreba
investícií súvisela s havarijným stavom, ako aj požiadavkami hygieny s úsilím znižovať energetickú náročnosť objektov.

Dodávka kompostérov
Na dosiahnutie cieľa dodávky kompostérov pre občanov Sučian bez straty nenávratného finančného príspevku z operačného programu
Ministerstva životného prostredia sme sa pustili už do tretieho kola výberu dodávateľa. Opakovanú verejnú súťaž sme zrealizovali s externým poskytovateľom služieb verejného obstarávania. Súťaž vyhrala spoločnosť JRK, ktorá zabezpečila dodávku kompostérov. V súčasnosti po absolvovaní prednášok o kompostovaní, obec pristúpila k samotnému odovzdávaniu kompostérov. Osobne sa chcem poďakovať tým, ktorí sa zúčastnili prednášok. Mojou snahou je, aby si ľudia v Sučanoch začali viac uvedomovať ekologickú zodpovednosť
a viac separovali odpad. V prvom rade, aby sa ľudia z našej obce zaujímali o prostredie v ktorom žijeme, a snažili sa ho udržiavať čisté.
Často priestor okolo kontajnerov na separovanie pôsobí ako smetisko a to je obraz nášho vzťahu k životnému prostrediu. Snažme sa
prosím všetci o to, aby okolie našej obce bolo čisté.

Komunitné centrum
Z operačného programu Ľudské zdroje sme v termíne dokončili stavbu Komunitné centrum, ktoré plánujeme sprevádzkovať od 10/2019.
K stavebným úpravám tohto objektu sa budeme musieť ešte vrátiť, vzhľadom k tomu, že v projekte z roku 2017, nebola zahrnutá rekonštrukcia strechy.

Nenávratný finančný príspevok na skvalitnenie vzdelávania ZŠ SNP Sučany
Ďalšou dobrou správou je príprava návrhu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej sume 92 000 € z integrovaného regionálneho operačného programu, do ktorého sa obec zapojila v minuloročnej výzve s názvom projektu: Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ SNP Sučany. Realizácia aktivít je na zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, modernizáciu vybavenia školskej
knižnice, vytvorenie chemicko-biologickej učebne a drobné stavebno-technické úpravy. Začiatok realizácie projektu plánujeme 07/2020.

Neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva
Na základe požiadavky poslancov OZ som zvolal neplánované OZ, ktoré sa konalo 13.09. 2019 o 06:00 hod.. Dôvodom mimoriadneho
zasadnutia OZ bola požiadavka Futbalového oddielu Tatran Sučany o zapojenie sa do projektu SFZ „Podpora výstavby, rekonštrukcie
www.sučany.sk
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a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“ na projekt „ Kontajnerové šatne“, kde termín podania žiadosti bol do
15.09. 2019. Vzhľadom na čas zasadnutia OZ v skorých ranných hodinách a jeho zvolanie narýchlo, som sa rozhodol zverejniť v Sučianskych zvestiach zápisnicu z tohto OZ v plnom znení, aby občania mali možnosť aj takto sprostredkovane sa ho zúčastniť.
Poslanci sa pred zasadnutím vzdali odmeny za zasadanie neplánovaného zastupiteľstva.

Personálne zmeny na OÚ Sučany
Personálne zmeny nastali na OÚ, kde za správcu majetku bol prijatý Ing. Branislav Hríb a po odvolaní prednostu OÚ Sučany moju dôveru
dostala a ponuku prijala pani Mgr. Eva Belicová. Na post hlavnej účtovníčky bola prijatá Ing. Katarína Poliačková.

Počas letných mesiacov zabezpečovala obec rôzne opravy a rekonštrukčné práce:
– Rozšírenie vstupu k Domu smútku
– Demontáž časti betónového oplotenia na cintoríne
– Montáž oplotenia pred budovou jedálne MŠ Sučany
– Zateplenie základov bytového domu na Ul. Tehelná.
– Osobne ďakujem pracovníkom OÚ a hlavne hasičom, ktorí zrealizovali uvedené práce a tým prispeli k skrášleniu našej obce Sučany.

Čo nás čaká do konca roka 2019 ?
– Dokončenie 40 BJ Hradiská – predpoklad 11/2019
– Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome smútku Sučany do 11/2019
– Asfaltovnie chodníku na Ul. Hrabinská do 11/2019

Október je mesiac úcty k starším. Dovoľte mi, aby som touto cestou našim seniorom zaprial hlavne veľa zdravia, aby nielen tento mesiac,
ale celý rok strávili v dobrej kondícii a v blízkosti tých, ktorých majú najradšej.

Martin Rybár, starosta obce
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Uznesenia
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Sučanoch,
konaného dňa 13. septembra 2019
Uznesenie č. 98 / 2019

Uznesenia OZ Sučany 13.9.2019

Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
berie na vedomie
že za zapisovateľku bola určená p. Viera Jašeková

II. berie na vedomie
• Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol
Uznesenie č. 103/ 2019

Uznesenie č. 99 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
schvaľuje
členov návrhovej komisie : Ing. Marián Dianovský
doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD.
Uznesenie č. 100 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
schvaľuje
overovateľov zápisnice : p. Martin Giert
Mgr. Róbert Kováč
Uznesenie č. 101 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
zmenu programu – doplnenie programu o bod: Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol ako bod č. 4 a následné
prečíslovanie ďalších bodov programu
II. schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu
v pozvánke so zmenou uvedenou v uznesení č. 101 / 2019 bod I.
Uznesenie č. 102 / 2019

Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
návrh Futbalového oddielu Tatran Sučany na podanie žiadosti
o poskytnutie finančného príspevku z projektu SFZ „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry
v rokoch 2019 až 2021“ na projekt „Kontajnerové šatne FO Tatran
Sučany“
– zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku
– zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v maximálnej výške 16.666,67 € v súlade
s podmienkami poskytnutia príspevku.
II. schvaľuje
podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z projektu SFZ
„Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“ na projekt „Kontajnerové šatne
FO Tatran Sučany“
– zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku
– zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v maximálnej výške 16.666,67 € v súlade
s podmienkami poskytnutia príspevku.

Návrhová komisia:

Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
• Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol

Ing. Marián Dianovský
doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD.

Martin Rybár
starosta obce

Optická sieť
Slovak Telekom, a.s. ako investor líniovej stavby pokračuje v realizácii telekomunikačnej siete – v rekonštrukcii existujúcich rozvodov a v budovaní nových
moderných optických sietí v obci Sučany.
Prvá plánovaná trasa v časti Hrabiny
a Hradiská bola ukončená a v súčasnosti dochádza k úpravám terénu chodníkov po rozkopávke. Počas letných
prázdnin bola zahájená aj druhá etapa
a to na uliciach Partizánska, Kapitána
Nálepku, Horčičkova, Československej
armády, Kuzmányho, Moyzesova, Fučíkova, Štiavnická cesta a príprava na sídwww.sučany.sk
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lisko Prefa. Predpoklad ukončenia
a spustenia optickej siete do prevádzky
v týchto častiach je začiatok novembra
2019. Termín spustenia môže byť zmenený v dôsledku nepriaznivého počasia,
alebo následkom spomalenia prác.
V rámci výkopových prác a možností riešenia pripojenia objektov v závislosti od
konkrétnych priestorových možností, dochádza k menším nepríjemnostiam ako
napríklad: súbeh výkopu s iným nepredpokladaným vedením, prekážky v trase
výkopu (staré betónové základy). Konečnú terénnu úpravu vo verejne prístupnej časti medzi cestou, komuniká-

ciou a predzáhradkou resp. chodníkom
sa snažíme riešiť priebežne v spolupráci
s investorom.
Realizácia tretej časti je plánovaná do
konca roku 2019 na uliciach Železničná,
Sološenkova, Jána Kostru, Ing. Kožucha, Generála Svobodu a Sokolská tak,
aby v minimálnej miere obmedzovala
dopravu, ako aj kvalitu života občanov.
Touto cestou, by som vám chcel poďakovať za ústretovosť, trpezlivosť a pochopenie pri realizácii výkopových prác
optickej siete v našej obci.
Martin Rybár
starosta obce
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Pripomenuli sme si 75. výročie SNP
29.8.2019 sme si pri pamätníku padlým pripomenuli 75. výročie SNP. Pietnej spomienky sa zúčastnil starosta obce Martin
Rybár, predseda miestnej organizácie
SZPB Miloš Skokňa, za Národnú radu Slovenskej republiky poslanec Ján Kvorka, členovia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov a občania obce. Prítomných privítala referentka kultúry p. Katarína Miháliková. Prítomným sa prihovoril starosta obce
a hostia, ktorí v príhovoroch spomenuli udalosti povstania v obci. V Sučanoch sa ukrývali mnohí ilegálni pracovníci odboja, ktorých hľadali žandári. Cez obec prechádzali
utečenci zo zajateckých táborov od moravských hraníc. Občania zásobovali partizá-

nov šatstvom, obuvou, zbraňami a vypomáhali aj finančne. Koniec vojny priniesol radosť, ale aj žiaľ. Vo vojnových rokoch v protifašistickom odboji počas povstania
a v koncentračných táboroch zahynulo 113
občanov obce. Všetkých padlých sme si uctili položením kvetov k pamätníku.
Pri tejto príležitosti sa konal aj Beh v srdci
SNP M-SR v cestnom behu policajtov
v areáli ZŠ SNP Sučany. Beh viedol cez Sučany, Turčianskú Štiavničku do obce Sklabiňa a späť. Trať meria 17 km. Zároveň žiaci
bežali na atletickej dráhe 400 m a 800 m.
Volejbalový klub Tatran Sučany za pomoci
Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu si
uctili pamiatku 75.výročia SNP malým tur-

najom, za účasti piatich trojčlenných družstiev.
Text a foto : Pročková Danuša

SZPB v Sučanoch navštívil pamätné miesta
Naša prvá cesta viedla do Uhrovca - rodiska Ľudovíta Štúra a Alexandra
Dubčeka. Navštívili sme Uhrovské múzeum, ktoré približuje život tunajšieho obyvateľstva, jeho prácu, zvyky, oblečenie a významné osobnosti,
ktoré sa tu narodili alebo pôsobili, ktorí sú zachytení aj na dobových fotografiách. Nad obcou sa týči známy Jankov vršok. Jeho vrchol zdobí
15 metrov vysoký pamätník. Počas druhej svetovej vojny tu pôsobila
partizánska brigáda Jána Žižku, pod vedením plk. Teodora Polu. Partizáni tu mali vybudované bunkre a v jednom z nich Hitlerovci upálili siedmich zranených partizánov. Na pamiatku padlým hrdinom SNP bola vybudovaná Mohyla s pylónom a Mauzóleom. Padlých hrdinov sme si uctili
položením venca. Náš jednodňový výlet sme zakončili v Technickom
Moto – múzeu v Novákoch. Je to najväčšie súkromné múzeum s historickou zbierkou vozidiel, motocyklov, hasičskej techniky, remeselného
a poľnohospodárskeho náradia, uniforiem, hračiek a veľa ďalších predmetov, ktoré boli súčasťou života našich predkov.
Text a foto: Pročková Danuša

Poľovnícke združenie „Jarolím Sučany“, pripravil posedenie pri guláši pre vlastníkov poľovných pozemkov pri príležitosti poľovníctva. Podujatie sa uskutočnilo na strelnici, na Hliníku, v Sučanoch.
Text a foto: Pročková Danuša
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Bibliland 2019

Cez letné prázdniny sa v priestoroch základnej školy od 22.7. do 26. 7. 2019 konal
tradičný detský denný biblický tábor Bibliland. Tohtoročná téma – Egyptské dobrodružstvo – sa niesla celodenným programom počnúc od spoznávania Mojžišovho
príbehu cez egyptské tvorivé dielne, vonkajšie hry, spoznávanie základov archeológie a hieroglyfického písania až po dychvyrážajúce egyptské chemické pokusy. Počasie sme mali takmer ideálne, ani veľmi
teplo, ani sychravo. Počas piatich dní mohli

všetky zúčastnené deti zmysluplne tráviť
čas so svojimi rovesníkmi, naučiť sa niečo
nové a to všetko pod vedením dobrovoľných vedúcich, ktorým aj touto cestou vyjadrujem veľké ďakujem. V rámci priblíženia starovekej civilizácie sme sa v stredu
vybrali na výlet do archeoskanzemu - Liptovský Havránok, kde sme mohli vidieť, ako
sa žilo na našom území pred 2000 rokmi.
Po obede s krásnymi výhľadmi na Liptovskú Maru a nádherný Liptov a po postavení
kamenných pyramíd na pláži pri kostolíku

sme sa vybrali na výstavu pieskových sôch
do Liptovského Jána. Ostatné dni sme
opäť strávili v priestoroch základnej školy,
kde sme pokračovali v zabehnutom programe. Sme radi, že sa nám s Božou pomocou a s veľkou pomocou viacerých
ochotných ľudí podarilo pripraviť pekný
Bibliland, ktorý sme oficiálne ukončili na
nedeľných službách Božích v evanjelickom
kostole.
Text, foto: Beňuch Daniel

Návšteva Domu Dobrého Pastiera
Nie je to prvý raz, čo SUČIANKA, (hudobno – spevácky súbor), navštívil „Dom Dobrého Pastiera“ (diakonické zariadenie v Sučanoch).
Po vzájomnej dohode sa tak stalo aj teraz, 30.7.2019 o 10:00 h. Speváci aj muzikanti predviedli viac ako desať pesničiek, viac veselých,
ale aj pár nostalgických, aby prítomných seniorov pobavili a potešili. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s obecným úradom. Pán
starosta Martin Rybár sa prítomným klientom prihovoril. Riaditeľka zariadenia DDP, pani Mgr. Denisa Dučová, sa v závere nášho stretnutia poďakovala a ponúkla účinkujúcich občerstvením. Na záver bolo vyslovené presvedčenie, že takéto podujatie uskutočníme častejšie.
Text a foto: Ján Šteuček

www.sučany.sk
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Výlet na Sučiansky
hrad
Ak ste si doteraz mysleli, že Sučiansky hrad sa
nachádzal v Sučanoch, tak ste sa mýlili. Žiaci 3.
A a 3. B triedy vás vyvedú z omylu. Vedia totiž,
že sa nachádzal nad obcou Podhradie v nadmorskej výške 890 m n. m. a bol postavený v 2.
polovici 13. storočia. Ako dôkaz vám musia stačiť fotky z tohto výletu. Domov sa žiaci vracali
unavení, veď nemožno sa čudovať, 16 930 krokov by zmohlo každého. Na záver chceme poďakovať našej turistickej sprievodkyni Beátke
Vankovej, bez ktorej by sme výstup na Sučiansky hrad zvládli len ťažko.

Pasovanie za kráľa
a kráľovnú čitateľov
V piatok 21. 6. 2019 sa v našej školskej knižnici konalo zaujímavé podujatie. Zúčastnili
sa ho žiaci 3. ročníka. Počas celého školského roka čítali rôzne zaujímavé knihy,
o ktorých potom napísali stručné informácie,
ktoré odovzdali pani učiteľkám. Tie zaujímal
názov knihy, jej autor, čo sa deťom na knihe
páčilo a dokonca aj počet strán. Žiaci ani netušili, že pani učiteľky si poctivo zapisovali
počet prečítaných strán, aby ku koncu školského roka slávnostne vyhlásili kráľa a kráľovnú čitateľov. Oceňovanie žiakov prebiehalo v slávnostnom duchu za prítomnosti
pani riaditeľky, pani zástupkyne a triednych
pani učiteliek. Spoznali sme žiakov, ktorým
knihy skutočne prirástli k srdcu, no zároveň
sme zistili, že sú aj takí, ktorí za školský rok
prečítali len jednu knižku. Veríme však, že
viacerí si cestu ku knihám ešte nájdu. Po
chvíľke napätia prešli pani učiteľky k vyhlasovaniu výsledkov. Z 3.A triedy sa kráľovnou
čitateľov stala Nelly Bednárová s počtom
2174 prečítaných strán a kráľovstvo kníh
ovládol Jakubko Bella s počtom 954 strán.
Z 3.B triedy kraľovala knižkám Kristínka Buzinkayová, ktorej počet strán dosiahol číslo
2812, z chlapcov zas Adamko Bodnár a jeho
682 strán. Korunka kráľovnej tesne ušla Laurinke (1712) a Mirke Golierovej (1409), ktoré
získali cenu superčitateliek. Vyhlásení žiaci
boli slávnostne korunovaní. Domov si odnášali kráľovské koruny, šerpy, diplomy, knihy
s venovaním a množstvo zážitkov, ktoré zažívali vo svete rozprávok. Veríme, že takáto
akcia nebola našou poslednou a tešíme sa
na ďalší ročník tejto čitateľskej výzvy.

Môj sused Róm
6. 9. 2019 nám prišli predstaviť svoj sociálny projekt pod týmto názvom jeho autori:
Barborka Botošová a Marek Konček.
Cieľom projektu bolo priblížiť umeleckú tvár
rómskej kultúry, jej korene a dejiny Rómov
žiakom našej školy.

Barborka a Marek dnes žijú a pracujú v Bratislave, majú vysokoškolské vzdelanie, pôsobia aj ako pedagógovia a hrávajú vo viacerých hudobných zoskupeniach. Ich priateľstvo trvá už od čias štúdia na VŠMU
v Bratislave.
Barbora Botošová je známym pojmom
medzi muzikantami . Primáška, hrajúca
podľa vzoru legendárnej Cinka Panny, je
pokračovateľkou odkazu rodiny so silnými
hudobnými koreňmi. Jej dedo, Ján Berky –
Mrenica st. (Diabolské husle), otec Eugen
Botoš (Violin Orchestra Bratislava). Obaja
husľoví virtuózi, ktorých meno presahuje
akékoľvek hudobné hranice. Brat Eugen,
hudobný producent, skladateľ a klavirista
svoje pôsobenie sústreďuje skôr na svetový
trh ako domáci, kde zaujal projektom Finally.
Barbora vedie viaceré hudobné zoskupenia, založila si vlastnú kapelu a sama si to
všetko celé menežuje, tvorí repertoár, hudobný imidž a štýl. Hrá na husliach po dedkovi, ktoré zdedila ako tretie pokolenie. Daroval jej i ich, keď bola úspešne prijatá na
konzervatórium. Ide o husle slovenského
majstra Oswalda Willmanna.
Marek Konček pochádza z Vrútok, jeho rodičia z Martina. Má rómske korene a od malička bol jeho život spojený s hudbou. V roku
2017 sa stal víťazom Súťaže predníkov
o cenu Rinalda Oláha. V súčasnosti účinkuje
v predstavení Mária Terézia, ktoré sa hrá na
doskách SND v Bratislave. V Martine sme ho
mohli počuť hrať v divadelnej hre Les a Výkriky bez ozveny. V Poľsku skončil so svojou
kapelou na 2. mieste známej súťaže Poľsko
má talent. Medailón o Marekovi odvysielali aj
v Rómskom magazíne na STV1.
Sme radi, že sú medzi nami aj takíto Rómovia, ktorí sa nehanbia sa za svoj pôvod,
naopak, hrdo sa k nemu hlásia a informácie
o svojej kultúre šíria ďalej medzi tých, ktorí
o nej veľa nevedia a všetkých hádžu do jedného vreca. Vo svojom projekte nám predstavili dejiny Rómov, ich púť z Indie, kde
bola ich pravlasť, opísali ich tradičné zamestnania, vysvetlili pojem cigáň a ukázali
nám aj inú tvár, na ktorú sme u Rómov zvyknutí. Prednášku spestrili známymi hudobnými ukážkami vo vynikajúcom prevedení.
Povedali nám aj o láske k hudbe, ktorá ich
sprevádza celým životom. Pre mnohých sa

stali inšpiráciou, že ak sa chce a človek má
rád to, čo ho baví, môže svojou usilovnosťou pretvoriť svoje sny na skutočnosť.
Mimochodom, vedeli ste, že aj Charlie Chaplin a Elvis Presley mali rómske korene?
Mgr. Júlia Janíková

Daj si čas
V skorých ranných hodinách, keď mnohí
ešte sladko spali, my- šiestaci už ráno pred
4.hodinou sme netrpezlivo čakali na príchod autobusu, ktorý nás mal zaviesť do
Bratislavy na natáčanie relácie Daj si čas.
Cesta nám ubiehala pomerne rýchlo. Nikomu nebolo zle, niekto stihol dospať a poniektorí ani oko nezažmúrili a ústa nezavreli.
Do centra nášho hlavného mesta sme prišli
s predstihom, nakoľko sme nevedeli, aká
bude dopravná situácia a nechceli sme
zmeškať. Pred vrátnicou nám ujo vrátnik
povedal, že musíme počkať, kým si nás nepríde vyzdvihnúť niekto zodpovedný. Tak
sme sa tam rozložili, posadali sme si na
múrik, vlastne ho obstáli, lebo pani učiteľky
nám povedali, že prechladneme. Naraňajkovali sme sa „ na stojáka“ a čakali sme
ďalej. Keďže bol ujo vrátnik akýsi nesvoj, že
mu tam zničíme vrátnicu a my sme pôsobili
ako tlupa bezdomovcov, pani učiteľky sa išli
s nami prejsť k neďalekej ZOO. Urobili sme
si spoločne fotografiu pred tyrannosaurom
rexom s našimi vlastnoručne vyrobenými
plagátmi a pobrali sme sa späť k vrátnici.
Niekto zodpovedný práve prišiel a doviedol
nás do štúdia.
Tam si naša štvorica súťažiacich obliekla
modré tričká. Keďže modrá je dobrá, pomysleli sme si, že je to dobré znamenie. Lujza
Pálffyová, Radka Socháňová, Miško Očka
a Tomáš Marček boli nami poverení, aby
urobili všetko možné aj nemožné a doviedli
nás do víťazného konca. My ostatní sme
povzbudzovali. Našimi súpermi boli šiestaci
z Palárikova. Premerali sme si ich rýchlo
pohľadom a zhodnotili situáciu, že by sme
to mohli dať. Trošku nás prekvapili v prvotných kolách. Boli šikovnejší, ako sme si mysleli, ale aj drzejší a trochu nepríjemní. Ni-
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ektorí sa k nám nesprávali pekne, ale my
sme to ustáli a nenechali sme sa vyviesť
z miery ako niektorí naši športoví fanúšikovia
na tribúnach. Po prvej prestávke sme prehrávali s výrazným náskokom súpera. Pani
učiteľka Janíková nám však povedala, aby
sme si predstavili, že osud ľudstva našej planéty, dobré meno Sučian a našej školy je
v našich rukách, tak máme vydať zo seba
všetko, prekonať sa, zabojovať a minimálne
znížiť náskok.
Chcete vedieť ako to dopadlo? Nuž, karma
je zdarma a nepekné správanie súpera sa
im vrátilo v podobe prehry. Celý priebeh
súťaže si budete môcť pozrieť asi v decembri na STV1.
Celí šťastní sme si to potom zamierili do Starého mesta . Videli sme zopár pamätihod-

ZO ŽIVOTA OBCE

ností , ale najviac sme sa tešili na dobré
jedlo. Potom sme popri nábreží Dunaja prešli na miesto, kde už na nás čakal autobus.
Ak si myslíte, že sme po ceste dospávali
skoré prebudenie, tak sa mýlite. Mali sme
toľko zážitkov, že sa to nedalo.
Pani učiteľky a ujo šofér boli riadne „ohučaní“ z 32 detí plných nevyčerpateľnej energie.
Bol to však pekný , slnečný deň a my sme
sa vracali domov ako víťazi. Výhru použijeme na ďalší výlet a už teraz sa tešíme, ako
sa o rok do RTVS vrátime na ďalšie kolo
súťaže.
Ďakujeme našim triednym, p. uč. Bartháusovej a Janíkovej, že to s nami prežili .
Vaši šiestaci

Medzinárodný deň detí
Dňa 31.mája sme pripravili spoločne
obecný úrad Sučany, ZŠ SNP a MŠ Zvonček Deň detí v areáli ZŠ . Pre deti bol pripravený nafukovací hrad, aqazorbing, autíčka, vozenie na koníkoch, futbalový turnaj.
Pani učiteľky zo ZŠ pripravili so žiakmi
rôzne športovo – zábavné súťaže. Boli zakúpené rôzne ceny na súťaže /lopty, ceruzky, perá, pastelky a pod./, pre najmenšie
deti boli zakúpené sladkosti.
Akcia dopadla veľmi dobre, uskutočnila sa
pre všetkých žiakov ZŠ, MŠ/ cca 400 detí/
a prišlo aj veľa mamičiek na materskej dovolenke s deťmi.
Text a foto: K. Miháliková

Majstrovstvá Slovenska ovládli družstvá zo Sučian
V dňoch 1.-2. mája 2019 sa v kolkárni
v Trenčíne konal už 17. ročník MSR neregistrovaných kolkárov. Na týchto majstrovstvách sa zúčastnili aj dve sučianske amawww.sučany.sk

8

térske družstvá a to Obec Sučany a Traktor
Podskala Sučany. Hralo sa na novopostavenej, 4-dráhovej kolkárni, podľa kolkárskych pravidiel a to 100 hodov združených

(50 plné + 50 hodov dorážka). V príjemnej
atmosfére a za dobrej starostlivosti o titul
bojovalo 14 družstiev, prevažne zo západu
a severu Slovenska. Už sobotňajšie kvalifi-
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kačné boje boli veľmi vyrovnané a medzi 8
postupujúcimi družstvami do nedeľného finále boli minimálne rozdiely. Nervy drásajúci
bol boj hlavne o titul a pri rovnosti bodov prvých dvoch družstiev o víťazstve Traktora
Podskala rozhodla lepšia dorážka družstva.
Osem finálových družstiev skončilo v tomto
poradí (výsledky sa zrátavali z obidvoch
dní):
1. Traktor Podskala Sučany 3618 kolov
2. TUTO BENE Trstená 3618 kolov
3. Obec Sučany 3584 kolov
4. Extrémisti Trenčín 3550 kolov
5. Mark Piešťany 3532 kolov
6. KKZ Hlohovec 3463 kolov
7. Poľovník Trstená 3460 kolov
8. ZF Slovakia Trnava 3449 kolov
Zo 62 kolkárov, ktorí hrali v družstvách, boli
vyhodnotení traja najlepší hráči. Najviac sa
darilo a titul získal Rastislav Bazger z družstva Obec Sučany, ktorý mal najvyrovnanejšie výkony v oboch dňoch. Poradie troch
najlepších kolkárov:
1. Bazger Rastislav (Obec Sučany) 967
kolov
2. Juris Anton (TUTO BENE Trstená) 961
kolov

3. Buček Dušan (TUTO BENE Trstená) 953
kolov
Naše družstvá reprezentovali títo kolkári:
Traktor Podskala: Matula Robert, Lacika

Martin, Hudec Peter, Pilka Marcel, Gejdoš
Peter.
Obec Sučany: Bazger Rastislav, Čech
Peter, Matúška Michal, Bella Juraj, Plazák
Jaroslav, Plazák Jozef.
Malko Dušan

Športové víkedy v našej obci

Športové organizácie v našej
obci: Futbalový oddiel Tatran
Sučany, Kolkársky klub Tatran
Sučany, Volejbalový klub Tatran
Sučany, Telovýchovná jednota
Tatran Sučany stolnotenisový
oddiel, Športový klub pri tenisových kurtoch, Tenisový klub Sučany a Slovenský rybársky zväz
Sučany tento rok 2019 usporiadali pre občanov našej obce
športové víkendy. Verejnosť bola
informovaná prostredníctvom
WEB stránky obce, Facebooku,
informačnej tabule a miestneho
rozhlasu. Napriek informovanosti bol záujem verejnosti veľmi
slabý. Napriek tomu chceme
v tejto aktivite pokračovať.
Naším cieľom je, aby rodiny
s deťmi spoločne strávili voľné
dni pri športe a urobili aj niečo
pre svoje zdravie.
Text: K. Miháliková,
Foto: C.Pročka
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Detský letný tábor
Od nedele 4. augusta 2019 do soboty 10.
augusta 2019 sa 40 detí a 9 animátorov zúčastnilo na kresťanskom letnom tábore
v Liptovskej Štiavnici, ktorý zorganizovala
farnosť Sučany. Účastníci sa počas pobytu
zdokonaľovali v zručnosti, vytrvalosti, všímavosti, súdržnosti a múdrosti. Každý deň

bola v programe sv. omša, ktorú slávil farár
farnosti Sučany Pavol Pečko. Počas tábora
deti navštívili aj kostol dvoch sŕdc v Liptovských Sliačoch a vypočuli si vysvetlenie
symboliky tejto sakrálnej stavby. Na záver
tábora boli deti pasované za templárskych
rytierov v duchu templárskych tradícií. Po-

ďakovanie patrí hlavnej vedúcej tábora Alžbetke Grigliakovej, všetkým obetavým animátorom a všetkým zúčastneným. J
Text: Pavol Pečko, farár Sučany
Foto: Monika Zajasenská

Farský deň a slávnostná sv. omša vo farnosti Sučany
Dňa 18. augusta 2019 sa vo farnosti Sučany uskutočnila slávnostná sv. omša pri príležitosti odpustovej slávnosti Nanebovzatia Panny
Márie. Sv. omšu v prítomnosti viacerých kňazov slávil ordinár OS a OZ Slovenskej republiky Mons. František Rábek. Otec biskup v závere
sv. omše poďakoval farníkom, ktorí pomáhajú duchovnému správcovi väzenskej farnosti v Sučanoch don Jurajovi Malému SDB.
Deň predtým, v sobotu 17. augusta, za krásneho slnečného počasia, sa farníci v hojnom počte stretli na farskom dni vo farskej záhrade,
kde bol pre nich pripravený guľáš, fazuľovica, pivo, kofola a mnohé iné dobroty. Miestny farár Pavol Pečko požehnal nový altánok, ktorý
si farníci vybudovali a prvýkrát sa v ňom spoločne stretli. Pre deti aj rodiny boli pripravené viaceré aktivity a súťaže, nechýbala živá hudba
a spev, ako aj súťaž o najlepší koláč miestnych gazdiniek. Zúčastnení sa mohli stretnúť aj s kňazmi, ktorí v minulosti vo farnosti pôsobili
a tiež s viacerými kňazmi, ktorí obohatili farské spoločenstvo svojou prítomnosťou.
Text: Mgr. Pavol Pečko
Foto: Alžbeta Grigliaková

www.sučany.sk
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Hervartov-Bardejov-Zakopané
Dňa 29. 8. 2019 sa pútnici zo Sučian spolu
s administrátorom farnosti Pavlom Pečkom
vydali na cestu. Smer východné Slovensko.
Prvá zastávka rímskokatolícky drevený
kostolík zasvätený sv. Františkovi z Assisi
v Hervartove. Zhotovený je z červeného
smreka a postavený bol koncom 15. storočia. Ďalšie kroky pútnikov smerovali do Bardejova, konkrétne v severnej časti Radničného námestia do Kostola sv. Egídia.
V tomto chráme bola odslúžená pre pútnikov svätá omša. Po nej sa k nim prihovorila
turistická sprievodkyňa: Pár informácií
o chráme z jej výkladu: k pamiatkam chrámového mobiliáru patrí plastika sv. Egídia
biskupa z roku 1466, korpus Krista z tzv.
Malej kalvárie zo začiatku 16. storočia, pripisovaný Majstrovi Pavlovi z Levoče, renesančné lavice zo 17. storočia s bohatou fi-

gurálnou rezbárskou výzdobou z dielne levočského rezbára K. Kolmitza, pieskovcové
a mramorové náhrobné dosky zo 16. a 17.
storočia a ďalšie pamiatky. V roku 2001 bol
chrám vyhlásený za baziliku minor , veriaci
môžu za určitých podmienok pri návšteve
baziliky získať plnomocné odpustky. Prehliadka pokračovala aj v historickom centre
Bardejova. To bolo v roku 2000 zapísané
do zoznamu Svetové kultúrne a prírodné
dedičstvo UNESCO. A nasledovala posledná zastávka dňa: Sanktuárium Matky
Božej Fatimskej v Zakopanom. Tu strávili
pútnici krásne chvíle v chráme, kde zaspievali mariánske piesne, i vo „Fatimskom
parku“. Plní duchovných i kultúrnych zážitkov sa šťastne vrátili domov.
Text:Veronika Ďaďová
Foto: František Galis

Dobrovoľný Hasičský Zbor Obce SUČANY
Štatistický výkaz výjazdov
za 1/2 roku 2019

Výjazdy spolu :

166

z toho
Dopravné nehody :

75

Požiare :

18

Technické výjazdy :

56

Výjazdy k PPP :

17

Usmrtené osoby :

2

z toho pri dopr. nehodách :

0

ostatné :

2

Použitá technika :

Zranené osoby :

29

z toho pri dopr. nehodác h :

12

ostatné :

17

Obecná :

89

DHZ :

87

Škody a uchránené hodnoty
vyčísľuje OR HaZZ Martin.

V Sučanoch : 04. 06. 2019
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Krátke zhrnutie práce našich hasičov za prvý polrok tohto roka
Vážení spoluobčania,
ubehlo už šesť mesiacov z roka 2019
a tak je tu čas na krátku bilanciu práce našich obecných hasičov.
Začiatok roka nás zastihol tuhou zimou.
Nielen mrazy, ale najmä napadaný sneh sa
postaral o krásnu zimnú atmosféru, aká už
dlho v našej obci nebola. To však prinieslo
aj starosti a prácu najmä so zabezpečením
zjadnosti ciest v obci a dostupnosti do vašich obydlí. Ako sa naši hasiči starali o bezpečnosť a zjazdnosť komunikácií som uviedol už v prvom čísle Nových Sučianskych
zvestí. S príchodom prvých nemrazivých
dní nastala potreba s odvážaním snehu
z komunikácií. Tu hasiči odpracovali nemálo hodín, aby odstránili a odvozili nahrnutý sneh, ktorý by spôsoboval nemalé
problémy pri topení, či už vo forme tečúcich
potôčikov, alebo zaplavovaním dvorov a komunikácií. Voda by zasa v noci primrzla
a ráno by bolo z obce jedno veľké klzisko.
V jarných mesiacoch sa zase starali o verejnú zeleň, zabezpečovali odvoz odpadu
pri jarnom upratovaní, ale aj vykonávali
práce pri obnove a úprave priestoru okolo
Domu smútku, výstavbe nového oplotenia
okolo Materskej školy, postavení mája,
úprave námestia a zabezpečenie Hodžowww.sučany.sk
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vých dní a iných udalostiach a akciách
v obci.
Čo sa týka odbornej prípravy zúčastnili sa
protipovodňového cvičenia, ktoré aj čias-

točne zabezpečovali na Ontáriu v mesiaci
apríl. Pátracia a vyhľadávacia skupina sa
zasa zúčastnila cvičenia vo vyhľadávaní
osôb na Oravskej priehrade. Skúsenosti
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získané z tohto cvičenia využili neskôr
v plnej miere pri vyhľadávaní osôb priamo
na Oravskej priehrade, alebo pri pátraní po
nezvestných osobách v okolitých lesoch.
V zásahovej činnosti dominovali ako tradične dopravné nehody – 75 – pri ktorých
sa zranilo 12 osôb. Čo je potešiteľné, je fakt,
že počet zranených a usmrtených osôb pri
dopravných nehodách klesá ako aj klesá
stupeň zranení. K poskytnutiu predlekárskej
prvej pomoci vyrážali naši hasiči celkom sedemnásťkrát. V jednom prípade, žiaľ, už nedokázali pomôcť.
Požiare sa vyskytovali veľmi málo. Čo nás
teší a povzbudzuje, je fakt, že jarné požiare
sa takmer v našej obci nevyskytli. K vypaľovaniu tráv, tak ako to bolo po iné roky, nedošlo. Taktiež v suchom a horúcom období
mesiaca jún sme nezaznamenali takmer žiadne požiare. No naše jednotky boli vysi-
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elané k veľkým požiarom či už pri hasení
lesa v lokalite Veľký Čepčín, Kysucké Nové
Mesto, Lipovec, požiaru skládky Brantner
v Martine, požiaru chaty v Krpeľanoch, požiaru objektu v Dieľňach ŽSR vo Vrútkach.
Veľký požiar sme zaznamenali v našom obvode začiatkom júla, kedy zhorelo približne
50 hektárov obilia na koreni v západnej
časti obce. Likvidácie požiaru sa zúčastnilo
niekoľko jednotiek z okolitých obcí ako aj
jednotka zo Záchrannej brigády HaZZ Martin. Nemalým úsilím hasičov, vynaloženými
silami a prostriedkami sa podarilo zabrániť
rozšíreniu požiaru do obce, pretože silným
vetrom západného smeru požiar bol hnaný
smerom k obci.
Pre propagáciu našej práce a ukážky pre
verejnosť naši hasiči vykonali ukážky práce
pri dopravnej nehode na akcii Dni otvorených dverí v spoločnosti Krauss-Maffei,

v závode Prefa ako aj pri oslavách dňa založenia DHZ Ratkovo.
V závere by som chcel vysloviť presvedčenie, že práca na úseku prevencie začína
prinášať prvé ovocie, keď občania prestali,
alebo zminimalizovali aktivity spojené s vypaľovaním tráv v jarných mesiacoch, zakladaním požiarov v lesných oblastiach. Naopak zaznamenali sme dodržovanie opatrení protipožiarnej prevencie. Za to patrí
veľká vďaka aj našim spoluobčanom. No
zároveň nás trápi fakt, že o prácu hasiča je
skôr nezáujem. Nedarí sa nám získať našich nástupcov, deti neprejavujú záujem
o hasičské športy ako aj o prácu v krúžku
mladých hasičov. Započali sme, myslím si,
dobrú a pre občanov prospešnú prácu, no
mám obavu, že tzv. štafetový kolík nebudeme mať komu odovzdať.
Ing. Anton Mäčko, PhD

Pár rád ako zabrániť požiarom vo vykurovacom období
Vážení spoluobčania,
leto končí a s ním aj teplé dni a noci. Pomaly začneme vykurovať vo svojich domovoch, a preto by som vám dal pár dobrých
rád, ako predísť nepríjemnostiam s možným vznikom požiarov. Toto obdobie jeseň, zima - je charakteristické požiarmi
komínových telies, požiarmi strešných konštrukcií s rozšírením na celý objekt. Nie je
nič nepríjemnejšieho ako v daždivom, sychravom jesennom alebo zimnom období
utrpieť škody na svojich nehnuteľnostiach
požiarom strechy.
Tu vám dávam pár rád, ako takýmto udalostiam predísť.
1. Ešte pred začatím vykurovania v kotloch
a peciach na tuhé palivo prekontrolujte,
alebo nechajte si prekontrolovať firmou
stav komínového telesa. Treba najmä
skontrolovať, či komín nie je poškodený
pod a nad strechou, či nie sú v ňom diery,
cez ktoré by mohli splodiny horenia unikať. Ďalej je potrebné skontrolovať vnútorný stav, či komín nie je zanesený, či
nie je v ňom veľa sadzí a usadenín. V prípade takéhoto zistenia si nechajte komín
vymiesť a vyčistiť. Neoplatí sa to robiť
svojpomocne, lebo pri takomto čistení si
môžete komín poškodiť bez toho, aby ste
o tom mali vedomosť.
2. V povalom priestore neuskladňujte ľahkohorľavé materiály, v blízkosti komínov
nechajte voľný priestor minimálne 30 cm
od komína. U starších domov bolo vo
zvyku do komína zabudovať hradu strechy. Takýto komín nepoužívajte.
3. Zapamätajte si, že kontrola a čistenie komínov po začatí vykurovania sa musí vykonávať jedenkrát za štyri mesiace, v prí-

pade komínov s vložkou pripojených
k plynovým kotlom, jedenkrát za vykurovacie obdobie.
4. Pokiaľ máte lokálne vykurovacie telesá
ako sporáky, pece, krby, treba mať na
zreteli, že taktiež v blízkosti takéhoto telesa nesmú byť uložené horľavé materiály vystavované dlhodobému tepelnému pôsobeniu.
5. Pred prikladacími dvierkami musí byť
podložka z nehorľavého izolačného materiálu – plechu, ktorá musí presahovať
prikladací priestor. Je to ochrana pred
vypadnutými uhlíkmi.
6. Dymovod musí byť utesnený a pevne
osadený do komína. Takto zabránite
úniku plynu CO, ktorý je bez zápachu
a je jedovatý.
7. Skladovanie pevného paliva musí byť
oddelene od vykurovacieho telesa. Pokiaľ
je vlhké, napríklad mokré uhlie, uskladnením dochádza k jeho sušeniu, čím sa zvyšuje teplota takejto hromady a uvoľňuje
sa nebezpečný uhoľný plyn, ktorý pri určitej koncentrácii je výbušný. Takúto hromadu je potrebné kontrolovať a pri zvyšovaní teploty ( napríklad skontrolujeme
tak, že odhádžeme vrchnú vrstvu a rukou
skúsime nejakú uhoľnú kocku a tá je
teplá) musí sa hromada prehádzať tak,
aby stred sa dostal na povrch.
Teplé dni a chladné noci si zasa spríjemňujeme lokálnymi elektrickými vykurovacími
telesami, ako sú napríklad rôzne teplovzdušné žiariče, elektrické radiátory, infražiariče a podobne. Tu je potrebné mať na pamäti, že aj tieto telesá môžu spôsobiť požiar, najmä v obytných miestnostiach. Pri
zapnutí takéhoto spotrebiča dochádza k sálavému teplu v smere výstupu z ohrievacieho telesa. Tu by ste tiež nemali mať žiadne

ľahko horľavé materiály. Taktiež si treba
uvedomiť, že takéto telesá využívajú na
ohrev elektrický prúd, čím sa zvyšuje jeho
prietok v elektrických vodičoch. Toto má za
následok zasa ohrev takýchto elektrických
vodičov a tie, pokiaľ nie sú dimenzované na
určitý prúd, alebo sú už zastaralé, môže
dôjsť k prehriatiu izolácie s následným tavením a požiarom. V lepšom prípade dôjde
ku skratu.
Pokiaľ používame malé vykurovacie telesá
spaľujúce propánbután, alebo zemný plyn,
tu je tiež potrebné dbať na bezpečnosť.
Taktiež v smere sálania tepla nesmú byť
v blízkosti takéhoto telesa horľavé materiály a to nielen kvôli teplu, ale aj otvorenému plameňu. Tu si treba zvlášť uvedomiť, že pri horení plynu sa spotrebováva
kyslík a pri dlhodobom horení môže dôjsť
k jeho vyčerpaniu, čím sa plameň zahasí,
no plyn uniká z fľaše ďalej. Tu hrozí dvojaké nebezpečenstvo - udusenie z nedostatku kyslíka a otrava plynom, poprípade

13 www.sučany.sk

Maketa 3-2019 _Sestava 1 06.10.19 12:42 Stránka 14

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

- a čo je horšie,- v prípade neprítomnosti sa
plyn v miestnosti nahromadí a môže dôjsť
k výbuchu s následným požiarom.
Bližšie a podrobnejšie informácie môžete
nájsť vo vyhláškach MV SR a to:
– Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republikyč. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,
– Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 401/2007 Z. z. o technických
podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe
a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol,
– Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 258/2007 Z.z. o požiadavkách
na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými
horľavými látkami.
Ing. Anton Mäčko PhD
Predseda DHZ Sučany

Letná turistika Sučancov
V pekný slnečný deň sa skupina Sučancov vybrala vlakom do Vysokých Tatier na
letnú turistiku. Popod mostíky sa dostali
k sedačkovej lanovke, ktorou sa vyviezli
na Predné Solisko. Zdatnejší turisti pokračovali kamenistým chodníkom na vrchol
Predného Soliska. Ostatní si na terase
chaty užívali krásny výhľad do Furkotskej
doliny, Mlynickej doliny a na Štrbské
pleso. Spoločne sa sedačkovou lanovkou
zviezli dole a výlet zakončili prechádzkou
okolo celého Štrbského plesa. Domov
sme odchádzali príjemne unavení s novými zážitkami.
Foto a text: Pročková Danuša

Uverejnenie stanoviska ZO SZPB v Sučanoch
Na základe rokovania zástupcov SZPB so
starostom obce uverejňujeme požadované
stanovisko podľa uznesenia z výr. členskej
schôdze ZO SZPB konanej 28.10.2018
k osobnosti gen. Turanca.

Plné znenie uznesenia: Výročná členská
schôdza sa vyhraňuje voči zaradeniu gen.
Turanca medzi osobnosti Sučian. Zo strany
autora nebol dnešný pohľad na negatívny
význam tejto osobnosti. Generál Turanec

bol oficiálne označený vojnovým zločincom. Navrhujeme, aby v prípadnom novom
vydaní monografie bol z nej Turanec vyradený. /Toto naše stanovisko žiadame uverejniť v sučianskych zvestiach/.
Sučany 28. 10. 2018

www.sučany.sk
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Dni Milana Hodžu 2019
Dňa 21.,22. a 23.júna 2019 sa uskutočnila
v našej obci Sučany kultúrno – spoločenská
akcia 15. ročník Dni Milana Hodžu.
21.6.sa uskutočnil výstup na malý Fatranský Kriváň – výstupu sa zúčastnilo cca 70
osôb, väčšina boli študenti Bilingválneho
gymnázia Milan Hodžu Sučany.
Autobus vyviezol študentov do sučianskej
doliny, a následne vystúpili na Kriváň. Na
chate Vendovka bol pre účastníkov pripravený guláš a občerstvenie, po zostupe do
doliny opäť turistov zviezol autobus na
Nám. SNP.
14. ročník Dní Milana Hodžu v roku 2018
bol úspešný. V tomto duchu sme pokračovali aj tento rok 15. ročníkom, ktorý mal nasledovný priebeh :
V sobotu 22. 6. v dopoludňajších hodinách
od 11: 00 hod. sa konala Senior Paráda vystúpenie súborov seniorov. O 14:00 hod.
vystúpili so svojím programom žiaci z MŠ
Zvonček, ZŠ SNP a detská skupina Roľničky, o 15:00 hod. Folklórny súbor Kriváň.

O 16:00 hod. pokračoval program pietnym
aktom – kladením vencov pri buste M.
Hodžu na Námestí SNP. Nasledoval príhovor starostu obce Martina Rybára. Po príhovore boli odovzdané ocenenia:
Cena obce Sučany Mgr. Martine Dubovcovej, PhD. za výborné výsledky predovšetkým z oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí
,školstva a reprezentáciu obce Sučany,
Cena obce Sučany p. Anne Jamriškovej Ursíni za vynikajúce tvorivé výsledky v umeleckej a publicistickej činnosti a zásluhy
o propagáciu obce Sučany.
Ceny starostu Sučany MUDr. Eve Konvitovej za dlhodobú záslužnú činnosť pre obec
Sučany a jej občanov na úseku zdravotnej
a sociálnej starostlivosti.
Pán PhDr. Miroslav Pekník, CSc., riaditeľ
ústavu politických vied SAV odovzdal Cenu
Milana Hodžu. Ceny Milana Hodžu nominoval ÚPV SAV a boli udelené PhDr. Nadežde
Jurčišinovej, PhD. a PhDr. Jozefovi Beňovskému.

Spoločnú Čestnú cenu M. Hodžu za propagáciu osobnosti M. Hodžu a Slovenska nominoval prof. John Palka: Maridlee Kucera,
Donald Pafko in memoriam, Český a Slovenský Sokol, Medzinárodná československá genealogická spoločnosť, České a Slovenské kultúrne centrum a Rusínsky spolok.
Po ukončení pietneho aktu o 17:00 hod.
prítomných zabavila Hudobná skupina Kamarátky. Pódium o 17:30 hod. patrilo Martuške Križanovej, ktorá vytvorila výbornú
atmosféru a zábavu. O 19:00 hod. vystúpila
Hudobná skupina AT band. Organizátori pamätali aj na deti, pre ktoré pripravili rôzne
atrakcie. O občerstvenie bolo tiež postarané.
Na námestí panovala príjemná nálada a počasie nám prialo.
15. ročník Dní Milana Hodžu ukončili dňa
23.6.2019 o 9:45 hod. slávnostné služby
Božie v Evanjelickom kostole a.v. v Sučanoch.
Text: K. Miháliková

Foto: C.Pročka

Ondrej Hodža, 200 rokov od jeho narodenia
Ondrej Hodža – sučiansky evanjelický farár,
národnokultúrny pracovník a buditeľ, cirkevný
hodnostár. Mladší brat národného buditeľa
a jazykovedca Michala Miloslava Hodžu,
otec farára a aj svojho nástupcu Jána
Miloslava Hodžu a slovenského významného
politika, štátnika a publicistu Dr. Milana Hodžu.
Narodil sa15.septembra 1819 v rodine mlynára Jána Hodžu a jeho manželky Márie
v Rakši. Študoval gymnázium v Rožňave,
právo a evanjelickú teológiu v Prešporku a teológiu na univerzite v Halle. V rokoch 1846–
1848 pôsobil ako evanjelický kaplán v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1848–1887 pôsobil ako farár v Sučanoch, od roku 1860 bol
zvolený
aj
ako
turčiansky
senior.
V roku 1841 pracoval tiež ako zapisovateľ Slovanského ústavu v Bratislave.

Bol aktívnym činiteľom štúrovského hnutia
a blízkym spolupracovníkom Ľudovíta
Štúra. V roku 1844 sa stal spoluzakladateľom spolku Tatrín, v roku 1846 podpísal
osvedčenie za štúrovskú slovenčinu. Bol
s viacerými Turčanmi aj účastníkom prijatia
Žiadostí národa slovenského v Liptovskom
Mikuláši. Počas slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849 bol väznený
v Martine a v Banskej Bystrici. Mimoriadne
ovplyvnil postoje a zmýšľanie nášho rodáka, slovenského martýra Juraja Langsfelda, ktorý ho počas tohoto jeho väznenia
aj často zastúpil v nedelňajších kázňach.
V roku 1861sa stal signatárom Memoranda národa slovenského a v roku 1863
spoluzakladateľom a členom výboru Matice slovenskej. Podporoval slovenské

školy, tiež obraňoval národné práva na cirkevnom a kultúrnom poli, bol spoluzakladateľom martinského gymnázia. Prispieval
do viacerých novín a časopisov, pod pseudonymom písal aj malé prózy. V nemalej
miere sa zaslúžil o rozvoj sučianskeho cirkevného zboru, prestavbu kostola a školy
po požiari. Jeho pohreb sa stal pamätný
hrubým protislovenským vystúpením hlavného slúžneho Atillu Ujhelyiho, ktoré bolo
aj na vtedajšie pomery nevídanou demonštráciou vtedajšej moci. V Sučanoch zohral podobnú úlohu, ako jeho starší brat
Michal Miloslav Hodža v Liptovskom Mikuláši.
Text: Miroslav Miert
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Surovô drevo –
Ľudová divadelná veselohra – ktorú napísal scenárista - Ivan Bukovčan.
Hra v troch dejstvách sa odohráva v Belanských Tatrách v goralskom prostredí – Magurky – kde na zotavovni sa rekreujú Zemplínčania.
Tu sa stretajú – gorali a parobci – so svojimi muzikami a zvykmi.
Chceme pripomenúť, že pred 60-timi rokmi sa v Sučanoch s úspechom hrala uvedená divadelná hra,
nacvičená mladými ochotníkmi, pod réžiou - Miloša Káčera. Divadelný súbor Sučany s divad. hrou –
„Surovô drevo“ získal prvé miesto v súťaži amatérskych krajských súborov a bol navrhnutý na zriadenie stálej divadelnej scény.
Veľký úspech zožal aj pri vystúpení v družobnom mestečku na Morave - v Štramberku.
S veľkou úctou a láskou na mimoriadne priateľstvo spomínajú žijúci členovia tohto súboru.

Hudobno spevácky súbor Sučianka – v snahe pripomenúť div.hru „Surovô drevo“, upravil a nacvičil pestré
pesničky: Surovô drevo, horký dym, Roztrhla sa hudáčkovi struna, Už idú, už sa poberajú, Ej, goral som ja,
goral, Ej, zahoreli zore.
Jún - 2019 - umelecký vedúci súboru Sučianka – Martin Matula
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